
กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของ........ .โรงพยาบาลสูงเนิน ................  

๑. กรอบแนวทางการด าเนินการเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้าง 

๑.๑ การเผยแพร่การจัดซื้อจดัจ้างประจาปี (ตามมาตรา ๑๑) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

๑. แจ้ง 

รายละเอียด 

งบประมาณและ 

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าป ี

แจ้งรายละเอียดงบประมาณและ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีทีไ่ด้รับ 

อนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ต.ค. ๖๒ - พ.ย.๖๒ -พระราชบัญญัต ิ

การจัดซื้อจดัจ้าง 

และการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๔๖๐ 

มาตรา ๑๑ ๒.หน่วยงานท่ี 

ได้รับงบประมาณ 

แจ้งความต้องการ 

เข้ 

หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณ 

เสนอเรื่องที่ได้รับอนุมตัิให ้

ด าเนินการมายังพัสด ุ

หน่วยงานท่ี 

ต้องการใช้พัสด ุ
พ.ย.๖๒ - ก.ย.๖๓  

๓. จัดท าแผนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง และ 

เสนอขอความ 

เห็นชอบ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

ประจ าปี เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ ซึ่งมี 

รายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี 

(๑) ช่ือโครงการที่จะจดัซื้อจัดจา้ง 

(๒) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจา้ง 

โดยประมาณ 

(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจดั 

จ้าง 

(๔) รายการอื่นตามที ่

กรมบัญชีกลางก าหนด 

อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

- น าเสนอเพื่อขออนุมัต ิ

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ พ.ย.๖๒  

๔. ประกาศ 

เผยแพร่แผนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศเผยแพร่การจดัซื้อจัดจ้าง 

ในระบบ 6-0 ของกรมบัญชีกลาง 

เว็บไซต์ของหน่วยงานฯ และปดิ 

ประกาศโดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปดิ 

ประกาศของส านักงานฯ 

- หัวหน้า 

เจ้าหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ี 

พัสด ุ

พ.ย.๖๒  

๕. ด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างให้เป็นไป 

ตามแผนและขั้นตอนของระเบียบฯ 

 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ พ.ย.๖๒ - ก.ย.๖๓  



๑.๒ การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดขีอจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา ๑๒) 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 

ระยะเวลา กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

๑. บันทึก 

รายงานผล 

การพิจารณา 

บันทึกรายงานผลการ 

พิจารณารายละเอียด วิธีการ 

และขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้าง 

พร้อมท้ังเอกสารหลักฐาน 

ประกอบตามรายการดังนี ้

(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับ 

ฟ้งความคิดเห็นร่างขอบเขต 

ของงาน หรือรายละเอียดคณุ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ 

ซื้อหรือจ้าง และผลการ 

พิจารณาในครั้นนั้น (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญ 

ชวน 

หรือหนังสือเชิญชวน และ 

เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ทุกราย 

(๕) บันทึกรายงานผลการ 

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

(๖) ประกาศผลการพิจารณา 

คัดเลอก 

ผู้ชนะการจดัซื้อจัดจา้งหรือผู ้

ได้รับการคัดเลือก 

(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็น 

หนังสือ รวมทั้งการแกไข 

สัญญาหรือข้อตกลงเป็น 

หนังสือ (ถ้ามี) 

(๘) บันทึกรายงานผลการ 

ตรวจรับพสัด ุ

- หัวหน้า 

เจ้าหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

20 วัน -พระราชบัญญัติการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 

๒. จัดเก็บอย่าง 

เป็นระบบ 

จัดเก็บบันทึกรายงานผลการ 

พิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ 

ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 

เมื่อมีการร้องขอ 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ 5 วัน 

  



๑.๓ การป้องกันผู้ที่มีหน้าท่ีด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเลียกบัผู้ที่ยื่นข้อเสนอหรอืคู่สัญญา (ตามมาตรา 

๑๓) 

วิธีการ รายละเอียดการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

๑. จัดท า 

แนวทางการ 

ป้องกัน 

จัดท าแนวทางปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานด้านการจดัซื้อจัดจ้างเพ่ือ 

ป้องกันผู้ที่มีหน้าท่ีด าเนินการในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเลีย 

กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญา ให ้

เป็นไปตาม 

-การก าชับ ดูแลสอดล่อง 

ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับดูแล 

ของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ ๑ วัน -พระราชบัญญัติการ 

จัดซื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 

(วิ)(วิ) 

๒. ขอความ 

เห็นชอบ 

แนวทางปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานด้าน 

การจัดซื้อจดัจ้าง 

น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ 

ความเห็นชอบ 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
- หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

2 วัน  

๓. แจ้งเวียน/ 

เผยแพร ่

แจ้งเวียน/เผยแพรเ่จ้าหน้าท่ีทาง 

จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานฯ 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และใช้เป็น 

แนวทางในการป้องกันการมีส่วนได้ส่วน 

เลียระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับผูข้าย 

หรือผู้รบัจ้าง 

- เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ 5 วัน  

๔. มีช่องทางการ 

ร้องเรียน 

๔. มีช่องทางการร้องเรียน 

๔.๑ โรงพยาบาลสูงเนิน  ต.สูงเนนิ อ.สูงเนิน 

จ.นครราชสีมา 

๔.๒ ช่องทาง 

www.sungnoenhospital.com 

๔.๓โทรศัพท์  044-286422-3 

คณะกรรมการ 
รับเรื่องร้องเรียน 

5 วัน  

 

 

 




